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Benvolguts amics/amigues,

Una vegada més me dirigeixo com a degana del Col·legi de Químics de les Illes Balears per
fer-vos partíceps de les actuacions que duu a terme tant el col·legi com la nostra associació.

Hem fet grans esforços per tornar a organitzar diversos cursos i xerrades de formació dirigits
als nostres professionals en molts i diversos àmbits: docència (oposicions), alimentació,
cosmètica, manteniment de piscines, aigua, mediambient, ... Tots ells amb molts bons resultats
per l'entitat i pels professionals que han optat per la nostra oferta formativa.

També hem duit a terme diverses accions per tal de fer difusió de la nostra tasca a diversos
àmbits: participació a xerrades i taules rodones amb alumnes de la UIB, grau de Química, com
xerrades per alumnat de secundaria. Finalment participem de petits reportatges a alguns
mitjans de comunicació.

Hem començat a treballar per dissenyar algunes activitats per dur a terme el proper any amb
motiu de la celebració de l'Any internacional de la Taula periòdica del elements.

Totes elles, petites accions per tal de difondre la nostra tasca i de fer visible la nostra estimada
QUÍMICA.

No vull deixar d'esmentar, però que encara que petites i tal vegada amb un impacte més petit
del que ens agradaria, totes elles s'han duit a terme amb la inestimable tasca dels nostres
col·laboradors i voluntaris que, de forma totalment desinteressada en ajuden a dur a terme
aquestes iniciatives. des d'aquí, us animo a continuar col·laborat i demano ajuda a tots aquells
que hagueu dedicat una estona a llegir aquestes línies.

Maria Antònia Caimari
Degana Col·legi Oficial de Químics de les IB

3

Editorial3



COL·LABORACIÓ

4

Dona i Ciència: 11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència
Josefa Donoso Pardo. Catedràtica de Química Física. Departament de Química (UIB).

En la seva resolució 70/212, del 22 de desembre de 2015,
l'Assemblea General de les Nacions Unides proclamà l’11 de
febrer de cada any Dia Internacional de la Dona i la Nena a la
Ciència, amb l'objectiu primordial d'aconseguir l'accés i la
participació plena i equitativa a la ciència de les dones i les
nenes. Addicionalment, també es pretén aconseguir la igualtat
de gènere i l'apoderament de les dones i les nenes [1].
L'Assemblea, en la seva declaració, és conscient que la igualtat
de gènere en la ciència és cabdal per a la consecució dels
objectius de Desenvolupament Sostenible que l'ONU estableix
en la seva Agenda 2030.

En la resolució, l'Assemblea de les Nacions Unides mostra la
seva preocupació donat que, malgrat els esforços realitzats en
els últims anys, la participació de les dones i les nenes en la
ciència està molt lluny de ser satisfactòria. A la pàgina oficial de
l'ONU del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència pot
llegir-se que, d'acord amb estudis realitzats en 14 països, "la
probabilitat que les estudiants acabin una llicenciatura, un
mestratge i un doctorat en alguna matèria relacionada amb la
ciència és del 18%, 8% i 2%, respectivament, mentre que la
probabilitat per els estudiants masculins és del 37%, 18% i 6%",
el que dóna una idea de les dificultats de les dones en les seves
carreres acadèmiques. Es podria pensar que aquestes dades
estan esbiaixades pel pes estadístic dels països en vies de
desenvolupament i que la posició de la dona i la nena en el
camp de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques
(STEM, per les seves sigles en anglès) en els països desenvolupats
és substantivament millor, però la realitat és que també en
aquests últims països la posició és preocupant.

Prenguem com a referència la situació espanyola. Les dades
publicades per la Unitat de la Dona del Ministeri d'Economia,
Indústria i Competitivitat en el seu informe "Científiques en
Xifres 2015" [2] reflecteixen que un 39% dels científics a Espanya
són dones, percentatge superior a la resta de l’Eurozona, encara
que s'ha de destacar que aquest percentatge no només no
augmenta des de 2009, sinó que a l'àrea específica de ciències
naturals (física, química, biologia, matemàtiques) va
progressivament disminuint. Aquestes dades es corresponen
bastant bé amb les publicades pel Ministeri d'Educació, Ciència
i Esport en relació a la situació dels estudiants de grau a les
universitats espanyoles durant el curs 2016-2017. Les dades
reflecteixen la falta d'atractiu dels estudis científics, tant per a
al·lotes, com per a al·lots, ja que el nombre de matriculats en
aquestes disciplines, només representen un 6,3% del total, el
percentatge més baix de totes les àrees. Les dades també
reflecteixen l'escassa atracció de les al·lotes per l'àrea d'Enginyeria
i Arquitectura (tan sols el 23% dels estudiants de l'àrea) i la seva
predilecció per les àrees socials i de ciència de la salut [3].

Aquesta manca de vocacions científiques i tecnològiques entre
les dones xoca amb les previsions de desenvolupament del
sector tecnològic, que necessitarà un gran nombre de titulats
en STEM en els propers anys, atenent al canvi de model industrial
que ja s'està desenvolupant. Les raons per les que les al·lotes no

Referències:
[1] Assemblea General de Nacions Unides. Resolució A/RES70/212. General. 17 de febrer de 2016. https://www.unric.org/es/images/N1545116.pdf
[2] Científiques en Xifres 2015. Estadístiques i indicadors de la (des) igualtat de gènere en la formació i professió científica. Ana Puy Rodríguez
(UMYC). Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. Madrid, 2016
[3] Avanç de l'Estadística d'estudiants. Curs 2016-2017. Ministeri d'Educació, Ciència i Esport. https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/universitaria/estadisticas/alumnado/2016-2017/Grado-y-Ciclo.html
[4] Iniciatives per avançar en la promoció de vocacions científic-tecnològiques en els nens i joves. Publicacions de la FECYT. 2018.
https://www.fecyt.es/es/publicacion/iniciativas-de-promocion-de-las-vocaciones-cientificas-en-las-ninas-y-jovenes.

trien carreres de ciències i tecnològiques són diverses i gairebé
totes elles estan relacionades amb la funció social tradicional
de la dona, un paper extraordinàriament arrelat en l'imaginari
col·lectiu femení. En aquest sentit, el Dia Internacional de la
Dona i de la Nena a la Ciència hauria de ser un toc d'atenció i
contribuir a la posada en marxa de programes i iniciatives que
ajudin a desactivar els estereotips de gènere que dificulten
l'accés de les dones a les professions STEM.

La societat espanyola de 2018 ha recollit, amb més entusiasme
que en anys previs, l'esperit del Dia Internacional de la Dona i
de la Nena a la Ciència i ha posat en marxa un bon nombre
d ' i n i c i a t i v e s  d e  d e s i g u a l  r e p e r c u s s i ó  s o c i a l
(https://11defebrero.org/). Part d'aquestes iniciatives es recullen
en la publicació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la
Tecnologia (FECYT) "Iniciatives per avançar en la promoció de
vocacions científic-tecnològiques en els nens i joves" [4].

A la comunitat balear les activitats del Dia Internacional han
anat  de  la  mà de  la  P lataforma #11fba lears
(http://blog.fundaciobit.org/11fbalears/), en la qual s'integren
tots els organismes i centres de recerca de la CAIB. La plataforma
ha promogut i organitzat activitats diverses en què les científiques
participants han mostrat que la ciència no té per què ser avorrida
i que les dones científiques no són éssers excepcionals, fora del
món real, sinó que són dones reals i compromeses.

Per acabar, podem fer nostres les paraules del president de la
Reial Acadèmia d'Enginyeria (RAI), Elías Fereres, quan en la seva
justificació del programa "Dona i Enginyeria" de la RAI, diu que
"En el nou món tecnològic que s'està gestant necessitem comptar
amb tot el talent disponible, sense distinció de gènere. El sector
tecnològic i industrial necessita dones qualificades, que aportin
punts de vista diferents als que estem acostumats en el sector,
majoritàriament masculí. Volem que hi hagi més dones
emprenedores i líders tecnològiques".

Les dones del Departament de Química de la UIB el Dia Internacional de la Dona
i la Nena a la Ciència 2018.
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El 30 de novembre de 2015 la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC per les sigles en anglès) va ratificar el
descobriment de quatre nous elements químics (s’entén per descobriment aconseguir detectar la seva presència al menys
durant unes fraccions de segon). Per el seu pes molecular, van correspondre als nombres 113, 115, 117 i 118 de la Taula
Periòdica, a la qual van ser afegits a gener de 2016.

El descobriment de nous elements es basa, molt simplificadament, en fer colpejar entre si nuclis més lleugers, formant
elements superposats radioactius que, en la seva descomposició, poden resultar en un nou element estable, al menys,
durant unes fraccions de segon.

Inicialment, abans de posar-li un nom definitiu (proposat per els seus creadors) aquests nous elements es van nombrar com
Ununtrium (Uut, 113), Ununpentium (Uup, 115), Ununseptium (Uus, 117) i Ununoctium (Uuo, 118).

Els descobriment dels elements 115, 117 i 118 es va atribuir a un equip format per investigadors rusos del Joint Institute
for Nuclear Research de Dubna, i nord-americans del Lawrence Livermore National Laboratory de California. D’altra banda,
l’element 113 es va atribuir a un equip de l’institut Riken del Japó.

Una vegada descoberts i afegits a la TP, era el torn de posar-los nom. Les regles diuen que nous elements poden ser nombrats
amb un concepte mitològic (Tori (Th) per el déu nòrdic Thor), un mineral (Samari (Sm), del mineral samarskita), un lloc d’un
país (Germani (Ge), per Alemania), una propietat (Crom (Cr), color) o amb el nom d’un científic (Einsteni, Es).

Així, un any més tard, el 30 de novembre de 2016, la IUPAC va emetre un comunicat informant que els noms ja havien estat
atorgats, quedant: Nihonium (Nh, 113), Moscovium (Mc, 115), Tennessine (Ts, 117) i Oganesson (Og, 118). D’aquesta
manera, les terminacions –ium, -ine i –on són en concordança amb les dels elements del mateix grup.

Els orígens dels noms son per diversos motius:

Després d’aquesta designació oficial a nivell internacional, tocava la traducció dels noms a les diferents llengües. A Espanya,
un grup de treball de la Real Societat Espanyola de Química (RSEQ) va decidir que la traducció oficial al nostre idioma fos:
Nihonio, Moscovio, Tennesso i Oganessón. Però una discrepància lingüística amb la Comissió de Vocabulari Científic i Tècnic

Els nous elements de la Taula Periòdica
Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Químic i ajudant de coordinació de la revista QuimiBal.

- El nom Nihonium va ser proposat per els seus descobridors japonesos de l’institut RIKEN. Ve
del terme Nihon, una de les maneres de dir Japó en japonès, i que significa literalment ‘terra del
sòl naixent’.

- El nom Moscovium fa referència a la ciutat de Moscou (Rússia).

- El nom Tennesine fa referència a l’estat de Tennessee (Estats Units).

- El nom Oganesson es va posar en honor al científic rus Yuri Oganessian.

Símbols i nombre atòmic dels nous elements de la Taula Periòdica

113 286

Nihonium

Nh
115 289

Moscovium

Mc
117 294

Tennessine

Ts
118 294

Oganesson

Og



a) Els químics recliclam: enfocada a entendre la importància de separar els residus per
al posterior reciclatge.

b) Les forces de les molècules: enfocada a dur a terme diverses experiències per
comprovar com les molècules s’uneixen entre sí.

c)Les lleis de la termodinàmica: mitjançant diferents experiments es mostraren els
principis de la termodinàmica.

NOTÍCIES UIB

Amb aquesta  secció volem fer-vos arribar les principals novetats de la nostra universitat, especialment aquelles
relacionades amb l’activitat científica i, de manera més específica, amb la química.
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Conferències i cursos

- El dia 8 de març, el Dr. Adrián Rodríguez va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Litiasis renal: avances en el estudio de inhibidores de
la cristalización y en nuevas herramientas diagnósticas”. La tesis fou dirigida per el Dr. Fèlix Grases Freixedas i la Dra. Antònia Costa Bauzà.

- El passat mes de febrer, el Dr. Antoni Frontera, va promocionar a
catedràtic adscrit al departament de Química de la UIB.

- El passat 11 de febrer amb motiu del Dia internacional de la Dona
i la Nina en la Ciència, les membres del Departament de Química
varen fotografiar-se per visualitzar l’aportació del departament de
química de la UIB al paper de la dona en el món de la ciencia.

- El passat mes de febrer, investigadors del IUNICS, de l’IdisBa i del
departament de Química varen patentar l’ús del fitat tot sol o en
combinació amb la vitamina B6 com inhibidor de la formació dels
productes finals de la glicació, uns composts relacionats amb les
complicacions associades a la diabetis mellitus. Aquesta patent fou
la primera realitzada conjuntament entre la UIB i l’IB-Salut i implicà
l’estudi amb pacients diabètics tipus 2. La patent ha estat ja llicenciada
a la empresa devicare.

 - Durant els mesos de gener i febrer, el Departament de Química va
posar en marxa l’activitat “Aula didàctica”, destinada al professorat
d’Educació Primària, en la qual assoleixen coneixements científics
bàsics aplicables a l’ensenyament, de forma interactiva, mitjançant
experiments realitzables en una aula convencional continua amb el
segon grup de professors.

- El divendres 16 de març tingué lloc la jornada de portes obertes a
la UIB, la qual permeté que els alumnes de batxillerat interessats en
cursar el grau en Química, poguessin conèixer millor en que consisteix
el grau i que el cap d’estudis de Química, el Dr. Ángel García, pogués
resoldre els dubtes que tenien.

- La setmana del 23 al 27 d’abril es celebrà a la UIB la setmana del Postgrau per donar
a conèixer els màsters i doctorats que s’imparteixen. Per promocionar el Màster en
Ciència i Tecnologia Química, el divendres 27 a les 12.30h, s’organitzà la sessió MasterTast.
En ell, es presentaren, en forma de pòster, tots els Treballs de Fi de Màster que es
realitzen aquest curs. La sessió també inclogué un anàlisis sensorial de la sobrassada
mal lorquina duta a terme pel  grup d’enginyeria agroal imentària.

- El Departament de Química, juntament amb el POTU, organitzà  el I Concurs «El meu
primer experiment», amb l’objectiu de promocionar i incentivar l’interès per la Ciència
entre els més petits. Per participar-hi, els alumnes d’educació primària varen realitzar
activitats demostratives a l’aula i les varen gravar en vídeo. En total es varen rebre 65
vídeos que es varen penjar a la pàgina del Facebook del Departament de Química
(https://www.facebook.com/dquimicauib/ ).

-Els dies 10, 11 i 12 de maig, el campus de la UIB s’omplí amb més de 5.200 infants i
joves de 77 centres de Mallorca que vengueren a conèixer com es fa ciència a la
Universitat. Pogueren visitar, observar, tocar, experimentar, amb 61 propostes científiques
i tecnològiques que els acostaren a l’aventura de pensar i descobrir. Algunes de les
activitats que es realitzaren foren:

Data

24/11/2017

Ponent

Dra. Pilar Goya

Procedència

Institut de Química Mèdica de Madrid

Títol

La investigación en química médica: Una aventura inacabable

15/12/2017 Dr. Miquel Adrover UIB Caminant amb la química cap a la millora de la salut

15/12/2017 Dra. Laura Masgrau Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB) de la UAB Aportaciones de la Química Computacional a la Química Enzimática

27/02/2018 Dra. Carmen Nájera Universitat d'Alacant
Aplicaciones de cicloadiciones 1,3-dipolares enantioselectivas y
catalíticas, a la síntesis de prolinas enantiopuras con actividad biològica

07/03/2018 Dr. Luís Sánchez Universidad Complutense de Madrid Polímeros supramoleculares funcionales. Termodinámica y cinética

16/03/2018 Dr. Paul Worsfold University of Plymouth Investigating the chemistry of the oceans using flowinjection analysis

23/03/2018 Dr. Silverio Coco Universidad de Valladolid
Autoorganización de complejos metálicos en cristales líquidos
columnares. De la molécula a la mesofase

12/04/2018 Sra. Eva Sastre Departament d'Explotació d'EMAYA El papel de los químicos en el ciclo del agua

20/04/2018 Dr. Fernando Martín Universitat Autònoma de Madrid Láseres de attosegundos: La cámara superlenta de la física, la
química y... la biología?

03/05/2018 Dra. Laura García Laboratoris del Grup Juaneda Les anàlisis clíniques en clau de química

04/05/2018 Dr. Claudio Palomo Universitat del Pais Basc Strategies and tactics for enantioselective catalysis: from metal-ligand
complexes to Brønsted-base/ H-bond catalysts

Tesis doctorals

Altres Noticies del Departament
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Joan Perelló Bestard és CEO i cofundador de Sanifit, empresa pionera en
el desenvolupament internacional del candidat SNF472, partint des de
l'àmbit acadèmic fins a l’avaluació clínica en pacients amb calcifilaxi i
Insuficiència Renal Crònica. És president del Clúster de Biotecnologia i
Biomedicina de Balears i vicedegà al Col·legi Oficial de Químics de les Illes
Balears. Joan ha obtingut diversos premis de recerca i innovació, incloent
el Premi Nacional a la millor tesi doctoral en Litiasi, atorgat per Ferrer
Pharma el 2005. És coautor de més de 40 publicacions internacionals, co-
inventor de 9 patents internacionals, i ha participat en més de 30 projectes
de recerca, la meitat dels quals com a Investigador Principal. Joan és
llicenciat en Química amb honors de primer ordre i obté el doctorat a la
Universitat de les Illes Balears, on imparteix classes de Química Analítica
i Química Clínica com a Professor Adjunt.

1. Què et passa pel cap si et dic SNF472?

Una gran aventura, un projecte de vida.

Desenvolupar un fàrmac és un procés complex i requereix moltes coses
però una de les meves motivacions és el fet de què la calcifilaxis i la malaltia
cardiovascular en pacients amb insuficiència renal són necessitats mèdiques
que a dia d’avui no tenen cura. La calcifilaxis presenta una mortalitat anual
superior al 50% i els pacients amb insuficiència renal tractats en diàlisi
tenen una tassa d’accidents cardiovasculars del 20-30% anual, amb una
mortalitat del 15-20%. Són nombres més dramàtics que la majoria de
càncers i és important dedicar-hi recursos, esforços i passió per tal de
donar una solució a aquests pacients.

2. Vàreu començar a fundar Sanifit l’any 2004, just després d’acabar el
doctorat en Química. Es difícil passar del laboratori a l’empresa, i sobretot
tan jove i amb tan poca experiència?

Quan en Bernat i jo vam començar Sanifit teníem 23 i 25 anys. Sempre és
complicat arrancar un projecte però en aquell moment es donaven unes
circumstàncies que ho feien especialment difícil.

Ni a Balears en particular, ni a la resta de l’estat, existia una gran experiència
en transferència de tecnologia, i el marc normatiu estava sense
desenvolupar, per tant la creació d’spin-offs acadèmiques i la transferència
de patents va ser un tema laboriós. A més, el sector biotecnològic estava
naixent a l’estat espanyol i els inversors es focalitzaven en sectors que
entenien més. Si a tot això hi sumes la joventut i manca de recorregut dins
la indústria, resulta fàcil entendre que trobar finançament privat fos una
tasca que va requerir picar molta pedra. Afortunadament, el projecte té
unes sòlides bases científiques i de sempre hem aconseguit finançament
en convocatòries de projectes de recerca i desenvolupament competitius,
un element que va donar confiança als nostres inversors.

Entrevista a Joan Perelló Bestard
Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Químic i ajudant de coordinació de la revista QuimiBal.

3. Ara sou necessàriament una empresa multidisciplinar,
però fundada per químics. Cóm d’important és el paper
de la química i dels químics al sector biotecnològic?

El mecanisme d’acció dels fàrmacs que desenvolupem es
basa en la inhibició de la cristal·lització. Els químics fa
dècades que treballem amb inhibidors de la cristal·lització,
però fins ara ningú havia utilitzat aquest concepte per fer
un desenvolupament regulatori d’un fàrmac. Moltes
vegades el nostre pensament està esbiaixat ja que tenim
idees preconcebudes sobre el què es suposa que ha de
fer una persona amb formació de química, física, biologia,
farmàcia, medicina...El think out of the box és molt
important, i la col·laboració multidisciplinar és el que
permet a la ciència avançar. Jo vaig tenir la gran sort de
formar-me en el Laboratori de Litiasi Renal de la UIB, i
durant el meu creixement com a científic, vaig estar en
un entorn on no només ens miràvem la pròpia guixa, sinó
que sempre hi havia col·laboracions amb altres àrees:
psicologia, cardiologia, urologia, nefrologia... i la química
era l’instrument per solucionar problemes concrets.

4. Cóm et va ajudar la teva formació en Química, i en
especial estudiar-la a la UIB?

Seguint amb el fil de la pregunta anterior, la formació
química dels fundadors de Sanifit va ser la clau de tot.
Sense els coneixements bàsics de cristal·lització el projecte
no hauria arrancat. I això va esser així perquè la UIB té el
millor grup de recerca a nivell mundial en l’àmbit de les
biomineralitzacions patològiques.

5. Per acabar, t’agradaria en un futur proper ser el
responsable de posar a Balears al cap endavant de la
inversió en biotecnologia d’Espanya?

Sanifit va aixecar el 2015 la inversió privada en
biotecnologia més gran de la història del país. Vam atreure
inversors internacionals que mai havien aportat un sol
euro a empreses espanyoles. Després de 2015, varis dels
nostres inversors han fet altres operacions a Espanya, i
ens fa molt feliços haver servit per anar obrint camí al
sector. Que Balears ocupi posicions destacades en
biotecnologia a dia d’avui és un somni. Fan falta decisions
polítiques valentes, i malgrat els nostres esforços en
convèncer l’administració, quan es tracta de decidir sobre
les inversions en R+D, els polítics miren cap a una altra
part. A Balears s’inverteix un 0.36% del PIB en R+D. A
Espanya entorn a l’1%. Països com Tailàndia, Uganda,
Etiòpia, Tunísia o Bulgària dediquen un % més alt que
Balears. És simplement ridícul i vergonyós. Per això, ens
limitem a fer el que creiem que s’ha de fer, tenim una
responsabilitat amb els pacients, amb la societat i amb la
universitat i això és el nostre motor en el dia a dia.
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El passat 8 de març va tenir lloc l’ de 2018, amb la participació de 127
alumnes (92 de Mallorca, 15 de Menorca i 20 d'Eivissa), matriculats en 40
centres de les Illes Balears. L'Olimpíada de Química és un concurs adreçat
a alumnes matriculats al segon curs de batxillerat que cursen l'assignatura
Química en centres públics, concertats o privats de les Illes Balears i l’organitzen
l’Associació de Químics de les Illes Balears, el Departament de Química de
la UIB i el Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears. Compta amb el
suport de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la
Conselleria d’Educació i Cultura, el Vicerectorat d’Estudiants de la UIB. També
hi col·laboren BMN - Sa Nostra, Anorsa, Biolínea, Fisher Scientific, QuirogaLab,
Quimiotest, Santillana – Illes Balears i Scharlab. Els tres primers classificats
de la fase autonòmica assisteixen posteriorment a la fase nacional, que
enguany es celebra a Salamanca del 4 a 6 de maig.

Posteriorment, el 27 de març, al Centre de Cultura “Sa Nostra” de Palma
tingué lloc l’acte de lliurament de premis corresponent a la XXXI Olimpíada
de Química a les Illes Balears. Amb una presència notable de públic compost
pels pares de l’alumnat participant i pel professorat representant dels distints
centres, l’acte va transcórrer dins un ambient de cordialitat entre tots els
assistents.

L’acte fou presidit pel Dr. Juan Frau, vicerector de Docència, en representació
del rector de la UIB, al qual acompanyaren a la Mesa el Sr. Antonio Morante,
director general de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria
d'Educació i Universitats, la Sra. Maria Antònia Caimari, degana del Col·legi
de Químics de les Illes Balears i la Dra. Carme Rosselló, subdirectora del
Departament de Química de la UIB.

Els premis individuals foren per als següents alumnes:

· Primer classificat: Bernat Pol Blesa. IES Joan Alcover (Palma)
· Segona classificada: Sílvia Pérez Petrus. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
· Tercer classificat: Víctor Pérez Torrado. IES Marrtxí (Palma)

Accèssits

· Menorca: Àlex Panisello Martorell. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
· Mallorca: Bernat Ramis Vich. Col·legi Pius XII (Palma)
· Eivissa: Lluís Mayans Planells. IES Santa Maria (Eivissa)

A aquesta edició de l’Olimpíada de 2018 els premis atorgats als centres
foren aquests:

· Primer classificat: IES Joan Alcover (Palma)
· Segon classificat: IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
· Tercer classificat: Col·legi Nostra Senyora de Monti-sion (Palma)
· Primer accèssit: Col·legi Pius XII (Palma)
· Segon accèssit: IES Berenguer d’Anoia (Inca)

Enhorabona a tots els guanyadors!!

Mesa presidencial del lliurament de premis

XXXI Olimpíada de Química a les Illes Balears

 L’olimpíada a Mallorca

Moment de la prova a Menorca

Fase local a Eivissa

 Els tres primers classificats de l’olimpíada de 2018
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XIV Miniolimpíada de Física i Química
L’Associació de Químics de les Illes Balears va organitzar el passat 10 de
maig, la Miniolimpíada de Física i Química de les Illes Balears corresponent
a l’any 2018, amb la col·laboració dels Departaments de Química i de Física
de la Universitat de les Illes Balears, de la Direcció General d'Ordenació,
Innovació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i del Col·legi
Oficial de Químics. L’objectiu d’aquesta competició és promoure l’interès
per la física i la química entre els estudiants de quart d’ESO i motivar-los
per a l’estudi i la millora dels seus coneixements en aquestes matèries. De
forma simultània i amb una participació rècord de 151 alumnes es realitzaren
les proves a Eivissa, Mallorca i Menorca, d' un total de 44 centres.
Un any més aquesta activitat ha estat un èxit de participació, la qual cosa
demostra l’interès del professorat implicat i dels nostres alumnes cap a les
matèries experimentals. Esperam que tot això serveixi per potenciar la
seva continuació cap al batxillerat de ciències i tecnologia i posteriorment
als estudis de Física o de Química a la UIB.

El lliurament dels premis es realitzarà al campus de la UIB el proper 28 de
maig. Els alumnes i centres guanyadors d'aquesta edició han estat:

OLIMPÍADA NACIONAL DE QUÍMICA 2018

La Universitat de Salamanca, que enguany celebra 800 anys d’història, ha estat la seu
de la XXXI Olimpíada Nacional de Química. Les proves van tenir lloc entre els dies 4 i
6 de maig de 2018 a la Facultat de Ciències Químiques de Salamanca i hi van participar
uns 130 alumnes de tot el territori espanyol, entre ells, els tres millors classificats de
la fase local de les Illes Balears: Bernat Pol Blesa de l’IES Joan Alcover de Palma, Silvia
Pérez Petrus de l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó i Víctor Pérez Torrado de l’IES Marratxí.
El guanyador absolut d’aquesta edició va ser Jorge Martín Álvarez, alumne de l’IES
Marqués de Manzanedo de Argoños (Cantàbria). Tres alumnes més l’acompanyaran
a la cinquantena Fase Internacional de Química que es celebrarà a la República Txeca
i Eslovàquia del 19 al 29 de juliol així com a la XXIII Olimpíada Iberoamericana de
Química, que es farà a El Salvador el mes d’octubre de 2018. Els nostres alumnes no
van poder aconseguir cap medalla però estan molt satisfets amb l’experiència viscuda,
enriquidora en l’àmbit personal i estimulant a nivell acadèmic.

Dia 5 de maig es va celebrar la XII Trobada de professors de Química, que com en les altres edicions, es fa paral·lela a la celebració de l’Olimpíada.
La presentació i posterior clausura de les jornades va anar a càrrec del Sr. David Díez Martín, degà de la Facultat de Químiques de la USAL i del Sr.
Ernesto Castañeda Martín, president d’ANQUE. El matí, els assistents van poder escoltar dues interessants conferències: “La tercera forma al·lotròpica
del carboni i Sir Harry W. Kroto” i “L’aprofitament agrícola dels residus orgànics”, a càrrec, respectivament, de Nazario Martín León del Departament
de Química Orgànica la UCM i de María del Carmen Cartagena Causapé del Departament de Química i Tecnologia dels Aliments de la UPM. Ja dins
l’horari de tarda, Luis Ignacio García González de l’IES La Magdalena d’Avilés (Astúries) va parlar de “Com donar Física i Química a Secundària” i a
continuació hi va haver una taula rodona per parlar de “les Olimpíades de Química i l’ensenyament STEM” amb la participació de Pedro García
Bustillo de l’IES La Vaguada (Salamanca), José María Colina Pérez de l’Associació de Química i I.Q. de Cantàbria i Mario Redondo Ciércoles, Subdirector
General d’Educació de la Comunitat de Madrid.

El passat 11 de desembre, i coincidint amb
la Junta General del Col·legi de Químics,
la degana M. Antònia Caimari va lliurar la
insígnia d‘or al nostre col·legiat Alejandro
Forgas Gota amb motiu del seus cinquanta
anys en la professió química. Des de la
nostra revista volem trametre-li la més
efusiva enhorabona.

Primer classificat. Agora Portals International School (Calvià)
Segon classificat. Col·legi San Cayetano (Palma)
Tercer classificat. IES Bendinat (Calvià)

Enhorabona a tots els guanyadors!!!

Primer classificat. Christopher James Denham. IES Bendinat (Calvià)
Segon classificat.  Javier Correa Estremera. Colegio San Cayetano (Palma)
Tercer classificat.  Gerard Ribas Acebes. Agora Portals International School (Calvià)
Quart classificat.   Juan del Junco Sampol. Col·legi Santa Maria (Palma)
Cinquè classificat. Diego de Sotto Martín. Agora Portals International School (Calvià)
Accèssit Eivissa.     Sara Pardo Tur. IES Quartó del Rei (Santa Eulàlia)
Accèssit Mallorca. Guillem Adrover Clar. Col·legi San Josep Obrer (Palma)
Accèssit Menorca. Julia Calvo Salvador. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)

Classificació per centres
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Investigadors de l’institut d’Investigació de Química Teòrica i
Computacional de la Universitat de Barcelona (IQTCUB) han creat
models computacionals de nanopartícules d’òxid de titani (TiO2)
per simular el seu comportament en la ruptura fotocatalítica
d’aigua per generar hidrogen i oxigen, i utilitzar el primer com a
combustible.

L’objectiu és simular nanopartícules modificades de TiO2 per tal
que puguin absorbir i emetre en el rang del visible (en lloc del
UV).

D’aquesta manera, prèvia simulació, s’ha generat una base de
dades de nanopartícules modificades amb bones propietats que
s’espera es puguin sintetitzar en una propera fase.

Per a més informació: Francesc Illas et al, J. Phys. Chem. C, 2018, 122
(4), 2413–2421.

Química computacional per trobar un fotocatalitzador per
produir hidrogen

Una “fulla” artificial transforma el CO2 en biocombustible
Imitant les fulles dels arbres, investigadors de la Universitat
Rovira i Virgili, liderats per el Dr. Ricard Garcia-Valls del grup de
recerca MEMTEC, han creat un dispositiu capaç d’absorbir CO2

a gran velocitat i transformar-lo en productes com metanol, un
dels ingredients del biodièsel.

El prototip augmenta de quatre a deu vegades la capacitat
d’acumulació de CO2 respecte a les fulles dels arbres. A més, la
velocitat de producció d’energia és, com a mínim, deu vegades
més ràpida que amb biomassa vegetal.

El funcionament es basa en una membrana amb uns pors de
grandària controlada als que han aplicat uns composts que, en
contacte amb l’aigua, fan que les molècules de diòxid de carboni
quedin atrapades. L’elevada concentració d’aquest gas serveix
per generar el metanol, utilitzat després com biocombustible.
Per a més informació: Ricard Garcia-Valls et al, Science of The Total
Environment, 2018, 621, 186-192

Un equip d’investigadors del grup de recerca del Dr. John McGeegan,
de la Universitat de Portsmouth, en col·laboració amb un equip del
Laboratori Nacional d’Energia Renovable (NRLE) del Departament
d’Energia dels Estats Units, han creat un enzim capaç de digerir alguns
plàstics comunament contaminants, proporcionant una potencial
solució a un dels més grans problemes mediambientals de l’actualitat.

Un equip d’investigadors del grup de recerca del Dr. John McGeegan,
de la Universitat de Portsmouth, en col·laboració amb un equip del
Laboratori Nacional d’Energia Renovable (NRLE) del Departament
d’Energia dels Estats Units, han creat un enzim capaç de digerir alguns
plàstics comunament contaminants, proporcionant una potencial
solució a un dels més grans problemes mediambientals de l’actualitat.

Descobreixen per serendipitat un enzim que degrada plàstics

Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Químic i ajudant de coordinació de la revista QuimiBal.

Aquest enzim ha estat capaç de degradar plàstics com el polietilè tereftalat (PET) o el polietilè furanoat (PEF), materials molt comuns
en els envasos del dia a dia.

La curiositat d’aquest descobriment resideix en que el varen descobrir per causalitat intentant desxifrar l’estructura química de la
‘PETasa’, un enzim natural capaç de degradar el PET. Aquest descobriment posa de manifest la importància de la serendipitat al món
de la investigació.

Per a més informació: http://uopnews.port.ac.uk/2018/04/16/engineering-a-plastic-eating-enzyme/.



CONVENIS + FORMACIÓ

Activitats de formació

· Visat de projectes i reconoixements de signatura
· Impresos oficials de certificats
· Certificacions i compulsa de documents
· Defensa jurídica professional
· Peritatges legals
· Actualització legislativa

Promocions als col·legiats i avantatges
preferents en les seves gestions financeres
a través de les següents entitats:

Banc Sabadell
BMN - Sa Nostra

Mutualitat General de Prevención social de
Arquitectos y Químicos Españoles (HNA)

Convenis d'assistència sanitària amb
ADESLAS, GENERALI, PSN i SANITAS

Gabinet de psiquiatria i psicologia Omnia Centre

Serveis professionals Serveis financers Serveis d'assistència

Borsa de treball de col·legiats
Cursos de formació per a treballadors

Assessoria professional
Tramitació de peritatges legals

Pràctiques de formació

El nostre assessor atén visites concertades
al Col·legi. La primera visita es gratuïta.

· Rep i cursa sol·licituds de treball
· Informa de concursos, beques i
oposicions
· Tramita pràctiques a empreses per a
estudiants de segon cicle i llecenciats
de les dues darreres promocions

Serveis a empreses Assessoria jurídica Borsa de treball

Assegurances GENERALI
Assegurança de responsabilitat civil (voluntària)

Quimibal
Química e Industria

Web: www.quimibal.org
Facebook: Químics de Balears
Twitter: @QuimicsBalears

Convenis amb:
CineCiutat, HappyCar, PSN

Assegurances Publicacions i  Internet

ATENCIO!! Nou Horari d'atenció al públic
Dilluns, dimecres i divendres: de 9  a 13. Dimarts i dijous: de 16 a 20 h.
Atenció de la Junta de govern: amb cita prèvia

Telèfon i fax: 971 775 373   a/e: secretaria@quimibal.org
C/ Josep Rover Motta, 8 baixos B. 07006 Palma 11

El passat 23 de febrer, el Col·legi de Químics va organitzar una visita al celler Can Majoral d'Algaida. La
visita fou guiada pel químic i enòleg Andreu Oliver, que ens va oferir una profunda explicació de tot el
procés d'elaboració dels vins de Can Majoral mentre realitzàvem la visita a les dependències de la bodega,
no excessivament gran però amb unes instal·lacions excel·lents.

Els vins de Can Majoral es caracteritzen per ser monovarietals -com ara les clàssiques Callet i Chardonnay
i les autòctones recentment recuperades Giró Blanc i Gorgollassa- amb petites aportacions d’altres varietats
per aconseguir una major complexitat i una expressivitat singular de cada vi.

Des de la poda de la vinya fins a la verema, el cultiu de les vinyes de Can Majoral és ecològic, respectuós amb
els cicles agrícoles i amb un control exhaustiu tant de la salut de la planta com de la qualitat dels raïms.

Un cop acabada la visita a la bodega, n'Andreu Oliver ens va dirigir un petit tast d'alguns dels vins de la bodega,
acompanyat d'una excel·lent sobrassada feta en casa, i mentre gaudíem dels seus comentaris i aclariments
sobre tot el que envolta al món del vi a Mallorca. Els seus coneixements sobre el tema són inacabables!

En definitiva, un horabaixa molt agradable. Segur que el repetirem!

Propers cursos de formació

Darrers cursos realitzats

Altres

Per a més informació us podeu posar en contacte amb la secretaria per telèfon (971775373) o amb el correu electrònic (secretaria@quimibal.org)

VISITA I TAST DE VINS AL CELLER DE CAN MAJORAL

SALUT LABORAL (OPOSICIONS COS FACULTATIU SUPERIOR –ESCALA CIENTÍFICA, ESPECIALITAT QUÍMICA- DE LA CAIB )
Durada: 3 h Data: 30 de maig 2018

CURSO OFICIAL PARA EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-SANITARIO DE PISCINAS (FORMACIÓN DE TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS)
Durada: 12 h Dates: 9 i 10 de juny de 2018
Destinataris: persones que vulguin treballar en l'àmbit del manteniment de les piscines d'ús públic.

ACTUACIONES ANTE CONTAMINACIÓN QUÍMICA O MICROBIOLÓGICA EN PISCINAS
Durada: 6 h         Data: 23 de juny de 2018

CURS DE PERITATGES JUDICIALS
Dates previstes: setembre-octubre 2018

Destinataris: Personal tècnic de manteniment de piscines d'establiments d'ús col·lectiu públic i/o privat; com ara: hotels, agroturismes, piscines municipals, centres
sanitaris, comunitats de propietaris, etc. Altres persones interessades en la matèria.




